
 

T Á R G Y A L Á S I  J E G Y Z İ K Ö N Y V   
Készült: 2351 Alsónémedi, Fı út 58. címen, 2013. december 13. napján 08:00 órai kezdettel a közbeszerzési 
tárgyaláson  
 
Tárgy:  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása 
tárgyú közbeszerzési eljárása 
KÉ-18395/2013 
 
Jelen vannak: A jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Ajánlatkérı képviselıje: köszönti a megjelenteket és ellenırzi a jelenlévık képviseleti jogosultságát, 
személyazonosságát, majd ismerteti a tárgyalási szabályokat.  
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai: 

• az elsı tárgyalási szakaszban az ajánlatkérı az ajánlattevıvel tárgyal a megkötendı 
szerzıdés bírálat alá nem esı feltételeirıl 
• az elsı tárgyalási szakaszt és igény szerinti ajánlatadási szünetet követıen a bírálat alá esı 
ajánlati elemre vonatkozó végsı - írásos - ajánlat megtételére kerül sor; 
Helyszín: 2351 Alsónémedi, Fı út 58. címen  

 
Tárgyalás: 
 
Az ajánlatot a bírálati részszempontokra és alszempontokra az alábbi bontásban kell megadni: 
 

1/A. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
(súlyszám 15) 

1/B. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- az 1100 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- az önkormányzat által igényelhetı emblémás hulladékgyőjtı zsákok  

vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 
(súlyszám 40) 

1/C. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a lakosság által igényelhetı emblémás hulladékgyőjtı 
zsákok vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
(súlyszám 5) 

1/D. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények, nem 
természetes személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
(súlyszám 5) 

1/E. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- a 240  liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- az 1100 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 

nem természetes személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 
(súlyszám 5) 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a közterületi győjtıedények és az önkormányzati 
szervezetek győjtıedényei ürítése tekintetében nyújtott kedvezmény (%) 
(súlyszám 10) 

Elkülönített győjtés háztól, heti ürítéssel, kezdés idıpontja 2014. január 1-tıl 
(súlyszám 8) 

Elkülönített győjtés módszere, vagy csak PET palack, vagy egy zsákos vegyesen győjtve, vagy több 
zsákos külön győjtve 
(súlyszám 4) 
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Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy lomtalanítás vállalása 
(súlyszám 4) 

Közszolgáltató gondoskodik-e az állandó jelleggel a közterületeken lévı, nem szabványos 
győjtıedények ürítésérıl és azokba az ürítést követıen azonnal az Önkormányzat által biztosított új 
hulladékzsák elhelyezésérıl, továbbá a hulladékzsák szükség szerinti rögzítésérıl. 
(súlyszám 4) 

 
Ajánlatkérı kérdezi ajánlattevıt, hogy a rendelkezésre álló információk és egy kb. 15 perces végsı ajánlatadási 
határidı elegendı-e a végsı ajánlat megadásához? 
 
Ajánlattevı nyilatkozik, hogy a feltételeket elfogadják, a rendelkezésre álló információk és idıtartam elegendı, 
végsı ajánlatot kíván tenni. 
 
A bírálat alá esı ajánlati elemekre vonatkozó végsı ajánlat megtételére kerül sor.  
 
Az ajánlatkérı végsı ajánlati nyilatkozatmintát ad át ajánlattevınek a végsı ajánlat megadásához és végsı 
ajánlattételre szólítja fel az ajánlattevıt. 
 
Ajánlattevı kitölti a végsı ajánlati nyilatkozatot. 
 
Ajánlatkérı beszedi a végsı ajánlati nyilatkozatot és azt a beszedést követıen azonnal nyilvánosan, ajánlattevı 
jelenlétében felolvassa. 
 
A végsı ajánlat bontásának megkezdésekor, az ajánlat felbontása elıtt ajánlatkérı közvetlenül ismerteti a 20 
hónapos szerzıdéses idıtartamra tekintettel a becsült értéket: nettó 48 000 000 Ft és a szerzıdés teljesítéséhez 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét: 48 000 000 Ft + ÁFA. 
 
Ajánlatkérı felolvassa a végsı ajánlati nyilatkozat tartalmát ajánlattevı jelenlétében. 
 
A végsı ajánlati nyilatkozat a jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
Ajánlatkérı képviselıje kérdezi, van-e a tárgyalással, illetıleg az eljárással kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. 
 
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, ajánlatkérı képviselıje a jelenlévıknek  
 
megköszöni a részvételt és a tárgyalást 09 óra 27 perckor befejezettnek nyilvánítja.  
 
Jegyzıkönyv lezárva! 

kmf. 
 

Jegyzıkönyvet készítette: 
 
 

dr. Dóka Zsolt 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó    

 
Alulírott a fenti jegyzıkönyv elolvasása és megértése után aláírásommal tanúsítom, hogy a jegyzıkönyv tartalma 
a tárgyaláson ténylegesen történtekkel mindenben megegyezik. A jegyzıkönyv és mellékletei 1-1 példányának 
átvételét elismerem. 
 
Alsónémedi, 2013. december 13. 
 
 

Ajánlattevı neve: Képviselı személy aláírása 
 
 

 

 


